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Belépés 
• vizek.vizugy.hu 

VIZEK KERET PORTÁL / Adatagyűjtő-Hatósági eljárások 
• vizek.vizugy.hu/VizekUgyfel 

– Bejelentkezés a VIZEK alkalmazásba 
o Átirányít az ügyfélkapu azonosításhoz, bejelentkezés 

 Felhasználói felület nyitó oldala 
» Profil 

• Regisztrációs adatok 
• Meghatalmazások 
• Ügyfelek 

» Ügyintézés 

• Új ügy 
• Ügyeim 

» Üzeneteim 
» Súgó – kézikönyv letölthető 

 
Először regisztrálni kell. 



Meghatalmazás 

Profil/Meghatalmazás/ÚJ MEGHATALMAZÁS 

  

 Meghatalmazott : a kérelmet benyújtó (tervező, vállalkozó) 

  bejelölni : „Rám vonatkozó meghatalmazás” 

  kitölti a rendszer a Meghatalmazott adatait a regisztrációból 

 Megadni a Meghatalmazót: a megbízó cég vagy magán személy 

    aki az ENGEDÉLYES lesz 

  ha új, ki kell tölteni az adatait 

  ha meglévő, VÜJ (Vizek Ügyfél Jel) számot kell megadni, ami 
 visszanézhető:  Profil/Ügyfelek   (betölti az adatait) 

 Mentés – rendszer ad az új engedélyesnek VÜJ számot 

 fel kell tölteni az aláírt meghatalmazást .pdf file  

 Fontos bejelölni, hogy általános a meghatalmazás vagy ki kell választani  az 
ügytípust  



Új ügy indítása 

Ügyintézés/Új ügy (az indító 
oldalon)  
 - ügytípus kiválasztása (legyen 
azonos a meghatalmazásnál 
választottal!) 
- tevékenységek kiválasztása 
fontos a hozzájuk kapcsolódó, 
szükséges űrlapok miatt 
 - Engedélyesek listájánál 
megjelenik: Engedélyes 
a nevét beírni – megtalálja, ha a 
meghatalmazásnál kapott VÜJ 
számot - Hozzáadás 
    
 Mentés          Ügy nyitó oldala 
(automatikusan oda ugrik) 
(ekkor már az ügyeimnél 
megjelenik a listában) 



Ügy nyitó oldala 

Ügyeimből belépésnél is ide jutunk 

• 1. Hatósági ügy 

• 2. Vízügyi igazgatósági nyilatkozatok  



Hatósági ügy akta 

Hatósági ügy/Alapadatok – amit már 
megadtunk az ügy indításánál, az kitöltődik ; a 
tervezői alapadatok még kitölthető; 
„Tevékenységek”, „Engedélyes”, „Előzmény 
engedélyek” itt javíthatók!  

Amíg nem küldtük be, addig javítható: 
először új engedélyes hozzáadása, utána 
törölni a hibásat. 
 

Hatósági ügy/Ingatlanok – kötelező megadni az 
érintett ingatlanokat 

 
A Hatósági kérelem állapota marad 
Adatgyűjtés 



Vízügyi Igazgatósági 
nyilatkozatok 

• Nyitó oldalán az Alapadatok fülön 
kitöltődik minden, amit eddig 
beírtunk.  

• Ingatlanok fülön is megjelennek a 
beírtak 



Vízügyi Igazgatósági 
nyilatkozatok – Űrlapok kitöltése 

• Objektum és vízimunkák fül / + Új Objektum 

– Objektum csoport kiválasztása 

o Objektum típus kiválasztása       űrlap kitöltése    mentés és vissza 

Minden objektumra külön-külön 
ki kell tölteni! 
 
Új vagy meglévő : a 
nyilvántartási rendszer 
szempontjából 
Ha már kapott VOR kódot, 
azonos néven kell beírni, 
nehogy két kódja legyen!  
  
Objektum név megadásánál 
azonosításra alkalmas nevet 
kell adni 

 



Vízügyi Igazgatósági 
nyilatkozatok – Űrlapok kitöltése 

Felszín alatti vizek 
eng.tárgya tevékenység obj. Csop. obj típus

termelő kút vízi létesítmény f.a. vízfeltáró hely kút

vízhasználati hely kommunális vízhaszn. egység vagy 

állattartó telep, stb

vízhasználat vízterhelési hely f.a. vízelvonás-vízterhelési pont

monitoring kút vízi létesítmény f.a. vízfeltáró hely monitoring kút

vízhasználati hely ipari vízhaszn. telep vagy kármentesítési 

ter. Vagy stb.

vízműtelep, közüzemi 

vízbázis

vízi létesítmény f.a. vízfeltáró hely kút

közüzemi vízellátás víztermelő mű

vízhasználat vízterhelési hely f.a. vízelvonás-vízterhelési pont

tó (tározótó,talajvizes 

tó, horgásztó)

vízi létesítmény létesített meder mesterséges állóvíz

vízhasználat vízterhelési hely f.a. vízelvonás-vízterhelési pont (párolgás) 

vagy felszíni vízkivétel stb.

csapadékvíz elvezetés 

szikkasztás

vízi létesítmény csapadékvízelvezetés saját célú csapadékvíz elhelyezés

vízhasználati hely egyéb vízhasználat

vízhasználat vízterhelési hely f.a. vízbetáplálás-vízterhelési pont



Vízügyi Igazgatósági 
nyilatkozatok – Űrlapok kitöltése 

  Víziközmű – szennyvíz 

 
eng.tárgya tevékenység obj. Csop. obj típus

település ivóvízellátása 

(gerincvezeték-hálózat)

vízi létesítmény közüzemi vízellátás települési elosztóhálózat (településen belül) 

vagy vízszállító mű (települések közt)

település szennyvízelvezetése vízi létesítmény közüzemi szennyvíz szennyvíz elvezetési gyűjtőhálózat 

(településen belül) vagy szennyvízszállító 

mű (települések között)

ipari telep szennyvíztisztítója 

(ipari szennyvíz/technológiai 

víz, hűtővíz/ és-vagy 

csapadékvíz előtisztítás

vízi létesítmény vízhasználati hely ipari vízhasználati telep (az űrlap 

tartalmazza a vízbeszerzési és 

szennyvízelhelyezési adatokat)

gazd. egyéb tevékenységből, 

de nem ipari vízből,  

keletkező szennyvíz és 

csapadékvíz előtisztító 

(töltőállomás, áruházak, stb.)

vízi létesítmény vízhasználati hely kommunális vízhaszn. egység 

(lakossági,intézményi v. gazd.célú 

tevékenység szennyvize, ami nem 

közüzemi)

közüzemi szennyvíztisztító 

eng. vagy mód. (bővítés, 

csatlakozás, stb.) bevezetés 

felszíni vízfolyásba

vízi létesítmény közüzemi szennyvíz szennyvíztisztító mű (ahol maga a tisztító 

van)

szennyvíz szállító mű (minden csatlakozó 

település és a tisztító között külön)

szennyvíz elvezető gyűjtőhálózat (minden 

csatlakozó településre)

kibocsátási pont - szennyvíztisztító telep

vízhasználat vízterhelési hely felszíni vízbevezetés - terhelési pont



Vízügyi Igazgatósági nyilatkozatok – 
Űrlapok kitöltése 

Felszíni vizek 

csapadékvíz elvezetés felszíni 

vízbe történő bevezetéssel

vízi létesítmény csapadékvíz elvezetés belterületi csapadékvíz rendszer 

(hálózat,tározó, befogadóhoz csatlakoztató 

műtárgy) űrlapon belül: csapadékvíz 

elvezetés hatásterület szerint/települési 

vagy egyéb,  nem belterületi, nem 

mezőgazdasági csap.víz elvez. 
vagy saját célú (vagy üzemi, ami nem egy 

nagy rendszer része, vagy szennyezett 

csap.víz elvezetés, tisztítás) űrlapon belül 

csapadékvíz elvezetés módja: tározóba 

v.szikkasztó árokba  v.vízfolyásba v. 

települési csap.víz elvezető rendszerbe

vízhasználati hely kommunális vízhasználati egység (ha nem 

közüzemi, vagy közműre megy, de van 

előtisztítás) vagy egyéb vízhasználat 

(tüzivíz, locsolás, hűtővíz, stb)

vízhasználat vízterhelési hely felszíni vízbevezetés - terhelési pont

vízkivétel felszíni vízből (nem 

öntözési céllal!) vízi létesítmény vízhasználati hely fürdő vízhasználati egység - ha pl. strand 

vagy halgazdasági telep - ha halastó

vagy ipari vízhasználati telep (kivéve az 

energia termelést)

vagy természetvédelmi egység - ha vizes 

élőhely vízpótlása v. ökológiai cél
vagy egyéb vízhasználati telep -tüzivíz, 

locsolóvíz, stb.

vízhasználat vízterhelési hely felszíni vízkivétel - vízterhelési pont



Vízügyi Igazgatósági 
nyilatkozatok – Űrlapok kitöltése 

halastó, ahol a vízpótlás 

felszíni vízből történik
vízi létesítmény létesített meder

mesterséges állóvíz

műtárgy bukó vagy bujtató v. zsilip v. völgyzárógát 

v. tározó műtárgyai/ űrlapon belül a 

műtárgy típusai - árapasztó

vízhasználati hely halgazdasági telep

vízhasználat vízterhelési hely

felszíni vízkivétel - vízterhelési pont (a 

betorkolásnál)

felszíni vízbevezetés - terhelési pont (ha 

van leürítés, a kivezetésnél)

öntözés felszíni vízből vízi létesítmény öntöző rendszer öntöző rendszer (mezőgazdasági 

vízszolgáltató művek összessége) - csak, 

ha több felé átad vizet

szivattyú telep szivattyú telep, szivattyú állás (állandó vagy 

ideiglenes is )

műtárgy bukó,zsilip,stabil szivattyú, völgyzárógát, 

stb. (ha van műtárgy)

vízhasználati hely öntöző telep (öntözött terület, öntöző 

berendezése, de nincs benne a vízkivételi 

létesítmény)

mezőgazdasági célú 

vízrendezés

mezőgazdasági célú vízrendezés (csak, ha 

melioráció is van)

vízhasználat vízterhelési hely felszíni vízkivétel - vízterhelési pont



Vízügyi Igazgatósági 
nyilatkozatok – dokumentumok 

feltöltése 
• Csatolt dokumentumok fül 

 

 

A kötelező dokumentum típusát kell kiválasztani! 

Kísérő levelet, a kérelmet fel kell tölteni ! 



Vízügyi Igazgatósági 
nyilatkozatok – kérelem beadása 

• Összesítés és beadás fül  

o be kell jelölni, milyen 
nyilatkozatot kér 

 Mentés és kérelem 
beadása 

- Ha a minimum követelménynek nem        
felel meg, nem engedi beküldeni 
- Figyelmeztető üzeneteket ad, de 

nem minden hibát nevez meg 
- Ha beküldhető, akkor sem biztos, 

hogy minden megvan 

Az állapot: „ Ügyintézésre vár” 



Vízügyi Igazgatósági 
nyilatkozatok - Pontosítások 

VIZIG feltölt egy pontosítás kérést – Állapot: Pontosításra vár 

o Az ügyfél az ügyfélkapuhoz tartozó e-mailre értesítést kap (a 
kérelmet benyújtó, nem az engedélyes)  

 Pontosítás kérés letölthető: Vízügyi 
nyilatkozatok/Pontosítások fülről 

A funkció gombok csak az ügyfélnél aktívak 

Ügyfél a Pontosítás megtétele után beküldi:  
 Vízügyi nyilatkozatok/Összesítés és beadás fül/ Mentés és kérelem 
 pontosítása 
 Állapot: Pontosítás érkeztetésre vár 
 A funkció gombok csak a VIZIG-nél aktívak 



Vízügyi Igazgatósági 
nyilatkozatok - Pontosítások 

Pontosításkor nem lehet javítani: 

 - engedélyest 

 - előzményeket    Új ügyet kell indítani!  

 - ingatlant ( de újat felvenni még lehet) 

 

A régi lezárásához:  Ügyféltől rövid válasz pontosítás teljesítéseként – VIZIG 
elutasító nyilatkozatot ad.   

 

Már lehet javítani a tevékenységeket! 

Ügyintézési határidő 20 naptári nap, beleértve a pontosításokat is! 
Ha nem érkezik időben a pontosítás, elutasítjuk a kérelmet.  



Vízügyi Igazgatósági 
nyilatkozatok kiadása 

• VIZIG feltölti a nyilatkozatokat – Ügyfél értesítést kap 

  Állapot ( a Vízügyi kérelemé!): Nyilatkozat kiadva 

• Ügyintézés/Ügyeim listából megnyitni az ügyet 

– Ügy nyitó oldala/ Vízügyi igazgatósági nyilatkozatok aktában/ Vízügyi 
igazgatási nyilatkozatok fül      letölthetők a nyilatkozatok, illetve 
beküldhető Hatósághoz a hatósági kérelem 

 

Az Ügyeim listában az Állapot a Hatósági kérelem állapotát mutatja.  

 ha nem küldtük be, akkor „Adatgyűjtés” 

 ha beküldtük, akkor „Beküldve” 

 ha a Hatóság befogadta, akkor „Folyamatban” 



Köszönöm a figyelmet! 


